Rio de Janeiro, 07 de novembro de 2012.
Circular nº 38/2012
Ref.: PROCESSO SELETIVO NACIONAL CATEGORIAS SUB 18 E SUB 21 2013.
Senhor Presidente,
Senhora Presidente,
Seguem abaixo as informações referentes à SELETIVA NACIONAL SUB 18 E SUB 21
para o ano de 2013, que será realizada de 05 a 09 de dezembro de 2012, na cidade de
Vitória/ES:
Todas as informações não mencionadas nesse documento estão regidas pelas normas
gerais da CBJ (2012).
 Sub 18 –(15, 16 e 17 anos)
 Nascidos em: 1998, 1997 e 1996.
 Sub 21 – (18, 19 e 20 anos)
 Nascidos em: 1995, 1994 e 1993.
PROCEDIMENTOS PARA INSCRIÇÃO:





Cada Federação Estadual receberá um login e senha para realizar a inscrição
dos seus filiados pelo site oficial da CBJ (www.cbj.com.br);
Além da inscrição online, a Federação Estadual deverá encaminhar,
obrigatoriamente, o formulário padrão em Excel (anexo), com a relação dos seus
inscritos, para:
o Para: eventos@cbj.com.br;
o No assunto do email escrever: SELETIVA NACIONAL EQUIPES DE BASE –
“SIGLA DO ESTADO”;
Prazo para inscrição: 29 de novembro de 2012.

TAXA DE INSCRIÇÃO: R$60,00 (Sessenta Reais)
CREDENCIAMENTO
Conforme as NORMAS GERAIS PARA EVENTOS CBJ 2012, todos devem apresentar a
documentação abaixo relacionada:


Atestado médico individual ou coletivo em que conste estar o(a) atleta em pleno
gozo de suas faculdades físicas e mentais em condições de participar do evento,
devendo o mesmo ser apresentado no ato do credenciamento dos atletas, nos
dias 05 e 07/10/2012;





Em caso de atletas menores, apresentar junto com atestado médico um TERMO
DE AUTORIZAÇÃO especifico, assinado pelo pai ou responsável legal e
devidamente abonado pelo presidente da Federação de origem;
Todos os atletas deverão apresentar a carteira de sua Federação/CBJ/2012,
com foto, no ato do credenciamento e da pesagem;
Os técnicos que atuarão no evento deverão apresentar a carteira do CREF no
ato do credenciamento.

GRADUAÇÃO MÍNIMA:
Sub 18:
o Feminino: Verde
o Masculino: Roxa
Sub 21:
o Feminino: Roxa
o Masculino: Marron
FORMA DE DISPUTA
OBJETIVO: Classificar os 4 primeiros atletas de cada categoria de peso.
Até 5 atletas: Rodízio (todos contra todos).
Com 6 ou mais atletas:


Eliminatória com dupla repescagem. Participam da repescagem todos os
perdedores dos semi-finalistas;
 Os finalistas e os vencedores das repescagens realizam um rodízio (todos contra
todos, em igualdade de condições), classificando-os entre a primeira e quarta
colocação, utilizando a ordem dos seguintes critérios:
o Número de Vitórias;
o Confronto Direto.
Obs: Caso haja empate entre dois ou mais atletas, será realizado um novo rodízio entre os
atletas empatados. No novo rodízio, além dos critérios acima mencionados, a contagem de
pontos será utilizada como critério de desempate, respeitando a seguinte ordem:
o Número de vitórias;
o Número de pontos;
o Confronto direto.

HOSPEDAGEM (SUGESTÃO)
Contato para reservas no Hotel Oficial: Débora Lima – DNA Turismo
Email: debora@dnaturismo.com.br
Tel: (27) – 3357 3636
Horário de atendimento: 09 as 18:30
HOTEL OFICIAL DO EVENTO : HOTEL SHERATON VITORIA
Avenida Saturnino de Brito, 217 – Praia do Canto www.sheraton.com/vitoria
Tipo de Acomodação
Cama casal + cama box
Solteiro
Duplo
Triplo

Valor da Diária
R$ 230,00 + 5%
R$ 230,00 + 5%
R$ 290,00 + 5%

HOTÉIS CREDENCIADOS
HOTEL GOLDEN TULIP PORTO VITORIA
Av N.Sra dos Navegantes, 635 - Enseada do Suá www.goldentulipportovitoria.com
Tipo de Acomodação
Solteiro superior
Duplo superior
Triplo luxo

Valor da Diária
R$ 220,00 + 5%
R$ 220,00 + 5%
R$ 320,00 + 5%

HOTEL BEST WESTERN PIER VITORIA HOTEL
Av Dante Micheline, 321 - Praia de Camburi www.piervitoriahotel.com.br
Tipo de Acomodação
Solteiro Superior
Duplo luxo Twin
Triplo

Valor da Diária
R$ 189,00 + 5%
R$ 239,00 + 5%
-

TRANSPORTE:
O transporte durante o evento é de responsabilidade de cada atleta/delegação.

PROGRAMAÇÃO

Observações:
 Recomendamos que os atletas sub 21 sejam credenciados no dia 05/12 (quarta
feira);
 As categorias de peso que lutarão em cada dia serão divulgadas após o
encerramento das inscrições.
SELETIVA NACIONAL - SUB 18
CAMPEÃO:
 Classificado para o 1º Estágio Internacional sub18.
Obs: Todos os custos (hospedagem, alimentação, transporte e inscrições) referentes à
participação no 1º Estágio Internacional são de responsabilidade da CBJ.

 Oportunidade de adesão no 2º Estágio Internacional.
VICE-CAMPEÃO:
 Classificado para o 2º Estágio Internacional sub18;
 Oportunidade de Adesão ao 1º Estágio Internacional sub18.
3° 4° COLOCADO:
 Oportunidade de Adesão no 1º e 2º Estágio Internacional sub18.
ADESÃO:
Os atletas que participarem do processo de adesão serão responsáveis por todos os
custos da viagem (hospedagem, alimentação, transporte e inscrições). Os procedimentos
serão apresentados no congresso técnico da seletiva.
Além dos 4 (quatro) classificados na seletiva nacional, poderão participar do processo de
adesão:





Campeão Pan-americano Sub 17 – 2012;
Campeão Sul-americano Sub 17 – 2012;
Medalhista em Estágio Internacional 2012;
Atletas indicados pela comissão técnica.

ATENÇÃO: Será permitida a aplicação de kansetsu-waza para a classe de sub18.
SELETIVA NACIONAL - SUB 21
CAMPEÃO:
 Classificado para a 1° Fase do Estágio Internacional sub21;
 Oportunidade de Adesão para a 2° Fase do Estágio Internacional sub21.
Obs: Todos os custos (hospedagem, alimentação, transporte e inscrições) referentes a
participação na 1° Fase do Estágio Internacional são de responsabilidade da CBJ.
VICE-CAMPEÃO:
 Oportunidade de Adesão na 1ª e 2ª Fase do Estágio Internacional sub21;
MELHOR ATLETA SUB 20 CLASSIFICADO ATÉ A 5° COLOCAÇÃO:
 Classificado para a 2° Fase do Estágio Internacional sub21;
 Oportunidade de Adesão na 1° Fase do Estágio Internacional sub21.
Obs: Todos os custos (hospedagem, alimentação, transporte e inscrições) referentes à
participação na 2° Fase do Estágio Internacional são de responsabilidade da CBJ.

 Caso um atleta sub 20 seja o campeão, buscaremos o próximo Sub20 classificado
até a 5° colocação;
 Caso haja empate entre os dois quintos colocados será realizado um combate extra
para a definição da vaga;
 Caso não haja nenhum atleta Sub 20 classificado até a 5° colocação a vaga para a
2° Fase do Estágio Internacional será do vice-campeão.
3° 4° COLOCADO:
 Oportunidade de Adesão na 1° e 2° Fase do Estágio Internacional sub21;
ADESÃO:
Os atletas que participarem do processo de adesão serão responsáveis por todos os
custos da viagem (hospedagem, alimentação, transporte e inscrições). Os procedimentos
serão apresentados no congresso técnico da seletiva.
Além dos 4 (quatro) classificados na seletiva nacional, podem participar do processo de
adesão:





Campeão Pan-americano Sub 20 – 2012;
Campeão Sul-americano Sub 20 – 2012;
Medalhista em Estágio Internacional 2012;
Atletas indicados pela comissão técnica.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
A partir de 2013 será implantado o Ranking Nacional Sub 18 e Sub 21, com o objetivo de
definir, através dos resultados dos eventos nacionais e internacionais, os atletas que
representarão o Brasil nos Campeonatos Sul-Americanos, Pan-Americanos e Mundiais.
Maiores informações a respeito do ranking nacional serão enviadas em documento
específico.
Solicitamos a gentileza de que as informações sejam divulgadas aos seus filiados.
Atenciosamente,

Paulo Wanderley Teixeira
Presidente

